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Hej alla slagrutevänner!  

Vårt årsmöte, som sedvanligt var förlagt 
till Kristi Himmelfärdshelgen hölls denna 
gång i Värmland, på Sandvikengården nära 
Arvika.

Mötet var mycket välplanerat och fullt 
med trevliga kurser och inslag både inom- 
och utomhus. 

Det märktes tydligt att arrangörerna var 
duktiga planerare och hade vana att ordna 
ett trivsamt möte. Detta var trots allt första 
gången Arvikas Slagruteförening hade 
åtagit sig ett så stort arrangemang, men 
med alla goda råd från en styrelsemedlem 
som har varit med vid planeringen många 
gånger under tidigare år och ett gott sa-
marbete blev det ett hellyckat konvent! 

Det var underbart att uppleva en outtalad 
känsla att alla problem kan lösas. 

Till och med vädermakterna var ganska sa-
marbetsvilliga.

Det var särskilt glädjande att se hur många 
”förstagångsdeltagare” som reste sig under 
öppningsceremonin och jag hoppas att alla 
har fått kontakt med någon för att uppleva 
just det fantastiska att plötsligt kunna prata 
med vem som helst om vad som helst utan 
att bli ansedd som lite tokig. 

Kom ihåg vår äldste medlem Egon Petters-
sons ord:

“Att vara tokig på ett klokt sätt är ganska 
förståndigt!”

Än en gång ett hjärtligt tack till alla som 
var involverade under tiden för förberedelse 
och genomförandet.

Vid själva årsmötesförhandlingarna kunde 
vi tyvärr inte enas om en ny skrivning av 
våra stadgar som stadgekommittén hade 
presenterat. 
Tyvärr hade det inte kommit några syn-
punkter alls från medlemmarna förrän 
kvällen innan mötet – då blir det svårt att 
börja ändra i texterna under nattliga ses-
sioner. 

Vi skall dock ta hänsyn till en rad synpunk-
ter som lämnades och återkomma med en 
remissrunda inför ett nytt möte.

Lokalföreningarnas vara eller icke vara 
diskuterades flitigt och vi enades om att i 
fortsättningen inte administrera några så-
dana under förbundets stadgar längre. 

Samarbetet med olika grupper och 
föreningar kommer däremot förhoppnings-
vis att förbättras då vi nu slipper alla icke 
fruktbärande diskussioner runt stadgar och 
både SSF-styrelsen och grupper, föreningar 
och enskilda medlemmar kan ägna sig åt 
sakfrågorna istället. 

Läs gärna årsmötesprotokollet och se vad 
som beslutades.

Det är dock viktigt att förstå att all verksam-
het inom SSF måste bygga på medlemmar-
nas insatser. 

Utan lokala entusiaster är det inte möjligt 
för en styrelse att bedriva en verksamhet 
som är utspridd över hela vårt långa land. 

Finns det någon som har idéer om 
hur verksamheten skall läggas upp i 
fortsättningen?

Dalaföreningen håller som bäst på med att 
planera ett höstmöte som kan arrangeras i 
samarbete med SSF, vilket vi verkligen up-
pskattar. Men vad händer i Skåne, Halland, 
Västra Götaland och övriga län?

Styrelsen vädjar nu om det vi kallar för 
”ankare” i dessa områden – vi behöver ha 
höstmöten under 2012  och framförallt ett 
konvent under Kristi Himmelfärdshelgen 
2013  helst på den södra halvan av landet.

Säkert är det nu någon som undrar – Nor-
rland då? Nå, varför inte göra ett höstmöte 
även där??

Nu återstår det för mig att önska ER alla en 
trevlig sommar. 

På återseende under hösten!

Rolf Heinemann

“Att vara tokig på ett 
klokt sätt är ganska 
förståndigt!”

Ordföranden har 
ordetSSF Rolf Heinemann
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Vi gjorde en slagruteutfärd till Fjärås. Det 
skall bli fler för vi hann bara snabbt ori-
entera oss i området. Där finns mycket att 
undersöka.

Detta skrev jag till turistinformationen i 
Kungsbacka:

"Fjärås Bräcka, Svalhögen, stenringens 
(domarringen) centrum, ri 2600, avst. c:a 
27 m, stensättning enligt bif bild.

Vad finns under den? Sviktar när man 
trampar på den. Låter ihålig. På grusåsen 
i övrigt har vi ju fast mark under fötterna. 
Klart avgränsad till omkringliggande väx-
tlighet. "

Har Du träffat på mark, högst uppe på en 
grusås,  som gungar när man trampar på 
den? 
Som låter ihålig när man knackar/stampar 
på den?
Storleken på stenarna i stensättningen ser 

Du på bifogade bild. 
Fotografen har storlek 44 på skor. Grän-
sen mellan gungande mark och fast mark 
syns tydligt till höger och strax framför min 
högra fot. Det verkar inte vara nygjort, dvs 
under senaste 2 år.

På den andra bilden undersöker Lars-Erik 
med handtagen på pekarna om han kan 
känna något konstigt. Eftersom det är ett 
skyddat område kunde vi inte hämta spade 
och börja gräva. Ingen av oss deltagande 
kunde finna någon lösning på problemet. 

Kan Du?

Boplatser och stenkammargravar från 
stenåldern finns i trakten. Enstaka 
stenåldersredskap har hittats på bräckan, 

som under forntiden utgjorde en naturlig 
landbrygga för folk som färdades utmed 
kusten. Vägen på bräckans krön, i söder 
kallad Gamla Förlandavägen, räknas som 
ett av Sveriges äldsta samfärdsstråk.

Från brons- och järnålder finns talrika 
fornlämningar, mest känt är det stora 
järnåldersgravfältet Li med över 100 resta 
stenar. Området har sannolikt hyst en fast 
befolkning minst sedan bronsåldern. 

Människan har påverkat landskapet ti-
digt genom boskapsskötsel och jordbruk. 
Fjärås Bräcka kan ha blivit skoglöst redan 
under brons-järnålder.

I området kommer minst en LEY-linje in 
från Danmark och troligen England.

Agne

Ordf. kommentar: Anmälan bör göras till 
Riksantikvarieämbetet-helst med exakta po-
sitionsuppgifter.

Kan Du 
svara? Agne 

Olausson

Böcker till salu hos SSF - förmånligt medlemspris

SVENSKA  SLAGRUTEFÖRBUNDETS 
SKRIFTSERIE       NR 1

En liten handbok om

PEKARE
Vår tids mest använda 

sökredskap

SSF har ett antal av paret Hamiltons 
böcker, de är mycket uppskattade. Passar 
alldeles utmärkt som present både till sig 
själv eller någon man håller av.  Samma 
sak gäller såklart pekarhandboken - oum-
bärlig för novisen.

Stenringen    Fädernas Glömda Kunskap    Ulla och John Hamilton
Jordpuls         Fädernas Gåtfulla Kraft         Ulla och John Hamilton
Gaia              Våra Fäders Jord                      Ulla och John Hamilton
Gryl               Fädernas Urkraft                    Ulla och John Hamilton
Oera-Linda    En Fornfrisisk Krönika          Ulla och John Hamilton
Pekare            En liten handbok om vår tids mest använda sökredskap

270 kr.
270 kr
270 kr
270 kr
270 kr
  30 kr
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Den här dagen hade jag sett fram emot 
länge. Jag visste att den skulle bli trevlig. 
Den kunde ju inte bli annat med så trevligt 
sällskap; Regina, Sigvard och Birger.

Regina kom hem till mig och vi fortsatte 
till Bomsarvet där vi hämtade upp Birger, 
sedan fortsatte vi till Borlänge där Sigvard 
väntade.

Vädret såg inte så lovande ut, men vi hade 
ju Birger med oss så vi kände oss lugna. Det 
skulle säkert vara fint väder på Sollerön.

Första anhalten på resan var Åsengården 
där vi åt lunch och tittade runt på stugorna.  
Det var fina inkvarteringar och utsikten ut 
över Siljan var otrolig. Solen sken och vi 
njöt och gjorde oss ingen brådska. 

Så småningom åkte vi vidare ner mot 
Sollerön. Och då börjad det regna. At-
tans, vi som skulle ut och rekognoscera på 
gravfältet. Nåja, Birger hade lovat sol, så vi 
tog det lugnt. Vi stannade vid hembygds-
gården där vi hittade informationsblad och 
karta över gravfältet.

Här är en kort sammanfattning av infor-
mationen om gravfältet:
Det finns mellan 50 och 140 gravar från 
vikingatidens slutskede (950-1050 e.Kr.) 
Man vet inte med säkerhet hur många gra-

var det är, eftersom en del av högarna är 
odlingsrösen. Man har undersökt 18 gravar, 
alla brandgravar.

Före det första fyndet, 1921, kände man 
inte till att det fanns gravar från vikinga-
tiden på Sollerön. 1927 gjordes den första 
utgrävningen. Fyra av gravarna innehöll 
väldigt många gravgåvor, sammanlagt över 
250 stycken. Beroende på kalken och leran 
i området var fynden otroligt välbevarade. 
Tre mycket fina svärd hittades i gravarna, 
de tillhör de allra finaste man funnit från 
vikingatiden. Fynden från en av gravarna 
kan man se i en monter på Historiska mu-
seet i Stockholm. 

1999 gjordes ytterligare en utgrävning 
på gravfältet. Denna visade att det redan 
500 e.Kr. fanns minst en gård och att man 
odlade humle och hampa.

Vi fortsatte ut på gravfältet och stannade 
ungefär mitt i. vid platsen där det tidigare 
legat ett kapell. Efter en stund avtog regnet 
och vi klev ur bilen. Vi gick runt vid platsen 
där kapellet legat och fortsatte en liten bit 
ner till en offerkälla. Man tror att den an-

vänts som offerkälla redan under hednisk 
tid. Vi fortsatte ut på gärdet mot ett röse. 
Vi stod där och spekulerade och mätte en 
stund.

Nej, nu var det dags för lite fika tyckte 
vi, så vi gick tillbaks till bilen. Regina hade 
fixat fikakorg och nu sken naturligtvis so-
len. Tack Birger. Vi fikade vid källan där 
det fanns bänkar att sitta på. Det var otro-
ligt fridfullt och avkopplande.

Vid kapellet och offerkällan, en yta på 
ca.30x30 meter fanns de vanliga linjerna, 
men också spökryttare, St. Georgekors, 
Shamanplats, ceremoniplats, offerplats 
m.m.

Vi kände att det var dags att resa hemåt, 
så vi styrde kosan norrut för vi tog vägen 
via Mora tillbaka. Nu kom regnet. Bitvis 
hällde det ner. Väl hemma igen kunde jag 
se tillbaks på en mycket trevlig och givande 
dag. 

Tack till Regina, Sigvard och Birger.

Anna

Utflykten till 
Sollerön Anna 

Munksgaard

Märken / bildekaler   
Tyg   ….mm    25 kr
Klister 30mm     2 kr
Klister 60mm     5 kr
Klister 80mm    10 kr

Slagruta plast 4mm längd 50cm  25 kr
  
Pekare metall 240mm utan handtag /paret 20 kr
Pekare metall 300mm med handtag /paret 50 kr

SSF T-tröjor med märke   
vit S  90 kr
vit M  90 kr
vit L  90 kr
vit XL  90 kr
vit XXL  90 kr
vit XXXL  90 kr   
blå S  90 kr
blå M  90 kr
blå L  90 kr
blå XL  90 kr
blå XXL  90 kr
blå XXXL  90 kr   
svart S  90 kr
svart M  90 kr
svart L  90 kr
svart XL  90 kr
svart XXL  90 kr
svart XXXL  90 kr   
grå S  90 kr
grå M  90 kr
grå L  90 kr
grå XL  90 kr
grå XXL  90 kr
grå XXXL  90 kr

Pendel trä      ….g   100 kr

Färgskiva plastat 120mm med beskr.  25 kr

SLAGRUTAN   
alla enstaka nr utom de 4 sista numren 20 kr
4 sista numren    40 kr
Inbundna del 1 nr 1 - 15   200 kr
Inbundna del 2 nr 16 - 30   200 kr
Inbundna del 3 nr 31 - 45   200 kr
Inbundna del 4 nr 46 - 60   200 kr

Dessa artiklar finns att köpa, kontakta vår materialförvaltare 
Bernth Lindfors - kontaktinfo på sidan 2
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det vill säga att de är 6-7 000 år gamla, 
fynd från äldre stenåldern finns även längst 
ut på Kullens spets, nära den Västra fyren. 
Där ligger de så kallade Stenstugorna, som 
är boplatser från äldre stenåldern. Från den 
yngre stenåldern finns också fynd i form av 
hus, hyddor och en broläggning, de flesta 
stenåldersfynd finns utmed Kullabergs 
sluttningar, nära havet. 

Från bronsåldern finns relativt få fynd. 
Man har hittat en halsring i brons och en 
gjuten kvinnofigur. Fynd av bosättningar 
från bronsåldern förekommer mest på ber-
gets sydvästra sida. 
Det finns några välbevarade stenringar och 
ett flertal gravhögar och stensättningar från 
olika tidsepoker dokumenterade. 

Under järnålderna underlättades bostads- 
och båtbyggande samt åkerbruk. Bland 
fornfynden finns tecken på livliga kon-

takter med främmande kulturer, som t.ex. 
arabiska mynt. De flesta bosättningarna låg 
fortfarande på bergets sydvästra sida. Röde 
Orm lär ju härstamma från denna plats.
Under medeltiden blev Krapperups slott 
ett maktcentrum, och utvecklades till ett av 
de största godsen i Skåne. 

Fyren, Sveriges högsta fyr, var fyr redan på 
1600-talet. Då med eld och senare genom 
eld i brännkorgar som kunde lyftas en bit 
upp i luften. När strömmen kom blev den 
naturligtvis elektrifierad. Fyren är idag obe-
mannad. Den syns till Skagen och bortom.

Det var naturligtvis intressant med Kullen-
halvön men det som gav mest under dagen 
var nog den sociala  samvaron. Vi bytte 
informationer om Feng-Shui, jordener-
gier, händelser på Kullen och geomagne-
tiska anomalier i form av korta föredrag/
informationer. Naturligtvis var vi ute och 
vandrade i olika områden och terrängtyper. 

Det blev mycket mer prat än 
praktik och vi hade trevligt.

Vi kom fram till att vi alltid 
kommer in för sent i bilden, 
när  problem uppstått i huset 
eller med de som bor där. Tänk 
om byggare tog kontakt med 
oss innan bygget. Slagrute-
folket kunde ta ut och märka 
ut jordenergierna och feng-
shui människorna kunde hjäl-
pa till med husets utformning, 
placering och möblering.?

Kanske fler träffar? Kanske 
mer samarbete?

Agne

6 maj gästade medlemmar från Svenska 
Slagruteförbundet och Svenska Feng Shui 
Förbundet  Kullaberg och Kullens fyr. 

Kullaberg är ett 200 miljoner år gammalt 
urberg som från början bestod av spetsiga 
toppar, det är belägen längst ut på halvön 
Kullen i  nordvästra Skåne  Kullaberg ligger 
mot Öresund i sydväst och mot Skälder-
viken i norr. Den högsta punkten kallas 
Håkulloch ligger 187 meter över havet, 
mot Skälderviken är kustbranterna särskilt 
höga, som mest drygt 60 m. 

Berggrunden består till största del av or-
tognejs men genomkorsas även av diabas-
gångar. I mitten av halvön finns kraftigt 
förhöjda geomagnetiska magnetfält.

Berget korsas av tvärgående sprickor, och 
genom havets nötning har det på många 
håll bildats grottor, vikar och dalar, t.ex. Jo-
sefinelust. På stranden runt om Kullaberg 
finns raukar och stenpelare. 

Den frodiga dalen med en porlande bäck 
som rinner ned mot Ablahamn kan vara 
en av traktens tidigast bebodda platser. 
Utgrävningar har avslöjat flera kulturlager 
med rester av hus. Människor har byggt 
hyddor från yngre stenåldern (ca 5000 år 
sedan) på Kullaberg. Märkligt är att man 
använt lokala bergarter och inte flinta 
vid tillverkning av redskap. 
Bland fynden finns också 
trattbägare, som är runda 
lerkärl med trattformad hals 
som arkeologerna har hittat 
i Östafrika.

Stigen genom dalen ner mot 
Skälderviken ringlar genom 
ett dramatiskt bokskogs-
landskap och utsiktsplatsen 
erbjuder en storslagen vy 
över ett vilt urbergslandskap 
med lodräta branter, klip-
pöar, raukar och grottbild-
ningar. 
 
Möjligen kom människorna 
först till Kullaberg för 10 
000 år sedan. 

De äldsta fornfynden i form 
av flintredskap från grottor-
na på Kullaberg, härstam-
mar från äldre  stenåldern, 

Från vänster bakre raden: Fyren, Agne Olausson, Karin Hultgren och Britt-Marie Berg-
strand.

Från vänster främre raden: Lars-Erik Kallesiö, Madeleine Roman, Kerstin Sörstadius, 
Cilla Vikström, Lena Alveborg,  Magnus Bråthén, Susanna Utbult och Alice Utbult.

SSF och Svenska 
Feng Shui-
förbundet Agne 

Olausson
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Magnetådror(Energybusters)
Mätningar utförs oftast genom flygplan 
som flyger över ett område på låg höjd och 
en magnetometer registrerar de olika mät-
värden som den kan snappa upp de körs 
sedan samman med en karta över områ-
det så att man kan se de olika mätvärdenas 
anomali (värde). Strålningen mäts i nan-
otesla (nT),Ju högre värde desto värre för 
biologiska varelser. 

Områden med höga anomalier borde ab-
solut INTE få bebyggas alls, men vilket 
görs tyvärr i stor utsträckning på grund av 
tomtbrist. Kartorna finns hos SGU, Sverig-
es Geologiska Undersökning. På en äldre 
variant av dessa kartor kan man se svarta 
streck, de kallas McMullen-band efter up-
ptäckaren (vad vi har fått veta muntligt). 
Dessa är otroligt aggressiva om man vistas 
där en längre tid. 

Magnetådror är oerhört intressanta att ut-
forska. En annan aspekt på hur de beter 
sig är hur de har förmågan att förstärka sin 
effekt i olika material såsom berggrunder. 
Till exempel diabas, sura bergarter, gnejs 
samt granit förstärker kraftigt effekten på 
de olika rutnäten och biologiska varelser. 
Rutnäten blir väldigt deformerade intill 
oigenkännlighet på områden med berg-
grunder med hög ledningsförmåga, dess 
stressade fenomen kan alvarligt störa män-
niskan. 

Sammanställning av Kerstin Sörstadius
Svenska Feng Shui-förbundet

Jordskorpans magnetiska egenskaper 
bestäms huvudsakligen av förekomsten 

av det magnetiska mineralet magnetit i de 
olika bergarterna. Koncentrationen kan 
variera från Nästan noll till 10 procent 
eller mer i till exempel gabbror och upp till 
nästan 100 procent i järnmalmer. 

Därför ger information om variationer i 
magnetfältet också information om berg-
grunden. Kartan visar uppmätta variationer 
i det magnetiska totalfältet (efter subtrak-
tion av det geomagnetiska referensfältet, 
DGRF 1965.0). 

Genom att tolka den geofysiska infor-
mationen kan man få fram bland annat 
djup- och ytfördelningen av olika bergar-
ter samt bergartsutbredning, strykning och 
stupningsriktningar. Förkastningar och 
deras relativa rörelser kan ses som förskjut-
ningar i det magnetiska mönstret.

Informationen finns lagrad i SGUs databas 
och kan beställas från SGU: www.sgu.se

Jordens magnetfält(SGU)

Jordens magnetfält härrör från olika källor. 
Den största delen av fältet, det s.k. primär-
fältet, alstras av elektriska strömmar i den 
yttre jordkärnan. 

Andra källor, men av mindre styrka, är 
elektriska strömsystem i jonosfären och 
magnetosfären och som är ett resultat av 

samverkan mellan jordens primärfält och 
partikelstrålningen från solen.
Magnetfältets styrka och riktning varierar 
i både tid och rum p.g.a. förändringar i de 
elektriska strömsystemen i såväl jordens 
inre som dess yttre. 

Även om tidsvariationerna i huvudfältet är 
mycket långsamma jämfört med variation-
erna i sekundärfältet, är det mycket viktigt 
att dokumentera även dessa förändringar i 
jordens eget magnetfält. 

Kännedom om dessa förändringar är bl.a. 
en förutsättning för framställningen av 
magnetiska kartor under olika perioder och 
vid navigation med kompass.

Ökad partikelstrålning från solen kan re-
sultera i stora variationer i jordens mag-
netfält, s.k. magnetiska stormar. Dessa kan 
generera oönskade elektriska spänningar i 
olika typer av ledningsnät och därmed or-
saka förödande skador. Partikelstrålningen 
(rymdväder) kan också orsaka stora ska-
dor på satelliter och andra rymföremål och 
påverka precisionen vid positionsbestämn-
ing med hjälp av GPS-satelliter (global po-
sitioning system). 

Det är därför av stor betydelse för t.ex. 
telekommunikationsbranschen, el- och 
gasbolag och tågtrafiken att det bedrivs en 
prognosverksamhet för att kunna förutsäga 
magnetiska stormar, dvs. att kunna förutsä-
ga intensifierad partikelstrålning från solen.

Jordskorpans magnetiska egenskaper beror framför allt på bergarternas innehåll av mineralet 

magnetit. Flygmätningar har gjorts på en höjd av 30 till 60 meter och kartan visar uppmätta 

variationer i magnetiskt totalfält efter att jordens magnetiska referensfält (DGRF 1965.0) 

subtraherats. Magnetfältets storlek anges i enheten nanoTesla (nT). 

Kartan ger information om bergarternas utbredning och strukturer i berggrunden, i ytan och på 

djupet. Förskjutningar i anomalimönstret kan påvisa förkastningar och deras relativa rörelser. 

Informationen används för geologisk kartläggning och prospektering, och är särskilt användbar i 

områden där stora delar av berggrunden täcks av lösa jordarter och vatten, som i Sverige.

Informationen finns lagrad i SGUs databas och kan beställas från SGU.
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Pendeln - en sanningsdetektor
av Harry Blom

Det kom ett samtal till Slagrutans redaktör från Viveke i Stockholm. Hon hade på den gamla hälsokostbutiken Örtagubben på Oden-
gatan funnit ett häfte skrivet av Harry Blom och utgivet på Litteraturförlaget, årtal okänt. Harry Blom är självaste Örtagubben. Viveke 
fick tillstånd att publicera skriften för Slagrutan vilket redaktören tackar för och här följer femte delen:

Innehåll
Inledning
Strålning och kompostberedning
Den strålande energiens manifestation
De fyra sfärerna
Slagrutan

Pendeln
Vem har anlag för pendelforskning
Sympati och antipati m.m.
Intelligens- och intuitionsmätningar
Kan själskrafterna mätas?

Undersökning av läkemedel
Var finns gränserna
Litteratur

Slagrutan

Slagrutan användes förnämligast för att 
uppsöka vattenådror, men stundom även 
för malmfyndigheter. Den är så allmänt 
känd bland menige man, att den i allmän-
het inte röner något tvivel där. Den är också 
så allmänt anlitad, att i stora trakter av vårt 
land har knappast en brunn tagits upp utan 
genom hjälp av slagrutan. 

Jag känner själv ett otal sådana fall 
ävensom slagrutemän, som åtaga sig att 
gräva brunnar utan ersättning, om man ej 
får vatten, där de anvisat. Misslyckanden 
förekomma. Jag känner tre sådana fall, men 
dessa har dock icke varit fullständiga miss-
lyckanden, utan endast såtillvida att mis-
stag skett på ymnigt ytvatten och verklig 
vattenåder. Om man kombinerar slagrutan 
med pendeln, minskas dock risken i detta 
avseende (pendeln ger rakt utslag för ytvat-
ten, vänstercirkel för åder). Endast där hela 
marken är genomträngd av vatten såsom i 
närheten av sjöstrand, är det utsikt att taga 
upp en brunn utan slagruta. 

Jag känner ett fall, där man genom bor-
rning sökt finna vatten, men misslyckades 
trots flera försök. Men framdeles gick en 
vattensökare på samma ställe. På ömse 
sidor om en åder hade man borrat, men han 
visade ådern på rätt ställe, och detta utan 
slagruta. Han var nämligen så känslig, att 
när han kom över en vattenåder, så skakade 
hela hans kropp. Jag hade själv sökt upp en 
åder med mitt ur, som pendel. Han visste 
ingenting därom, men när han kom över 
ådern, fick han spasmodiska ryckningar 
i hela kroppen och svängde “som en gut-
taperkagubbe” och utropade: “Här går en 
åder fram”.

Att vederlägga de invändningar som gjorts 
mot slagrutan anser jag överflödigt, då det 
är 90 procent åtminstone av vår befolkning 
som känner till densamma. De självkloka 
må ha sin förnekelse i fred, så länge de 
förmå behålla den. Att man lagt ut snaror 
för godtrogna vattensökare och lyckats för-
virra dem är inget bevis. Jag gjorde själv ett 
försök en gång. Jag hade sökt upp två ådror 
på en slätt. En slagruteman fann dem på 
samma ställen. Men så lät jag honom söka 
vidare, där det gick en vattenledning tvärs 

över ådrorna. När han kom över den blev 
han stående förbluffad och sade: “Men vad 
vill det här säga? Det går ju en åder tvärs 
över de andra, de brukar väl gå åt samma 
håll”. Men efter litet eftertanke kom han 
underfund med, att det måste vara vatten-
ledning. Han lät således inte lura sig.

Den strålning som går ut från vattenådern, 
sträcker sig högt över marken. Slagrutan 
ger utslag på många meters höjd, på tredje 
och fjärde våningen eller högre. Att ha sitt 
skrivbord eller sängplats över en vattenåder 
är icke hälsosamt. Personer som angripits 
av sjukdomar, har blivit återställda genom 
att byta plats, men då de återtagit den förra 
platsen åter blivit sjuka på samma sätt.

Johannes Bolte säger: Strålningen, som går 
ut från vattenådror, är av odisk natur och 
verkar förstörande på människans odkropp 
(astralkropp). Odelelektricitet kretsar om-
kring i våra nervbanor och påverkar alla 
livsföreteelserna i cellerna. Blir denna od 
berövad människan eller grumlad genom 
ogynnsam jordbestrålning, så uppträder 
snart sjukdomar. Detta utgöras ofta av 
nervösa störningar. Vattenådror och för-
lamningar höra icke sällan tillsammans. 
Även nervös retlighet och sömnlöshet kan 
ha sin orsak i jordstrålning. 

Den mest karaktäristiska jordstrålesjukdo-
men är kräfta. “-Jag har vid förhandenvaron 
av vattenådror kunnat fastställa, att kräftan 
angripit just de organ, som blivit särskilt 
utsatta för jordstrålning. Jag har i allmän-
het kunnat påvisa, att de flesta fall av kräfta 
stått tillsammans med förefintligheten av 
vattenådror”.
“-Jag har hittills kunnat påvisa åtminstone 
tjugotvå fall av kräfta i samband med jord-
stålning. Gentemot dessa stå fem fall av 
kräfta, i vilka jag icke kunde uppvisa ome-
delbart sammanhang med sådan. Alltså i 
81 procent av de fall, som jag hade tillfälle 
att undersöka, fann jag detta sammanhang.

Slagrutans form och dess användning är så 
allmänt bekant, att jag icke här anser mig 
behöva närmare gå in på saken. Den vanli-
gast använda slagrutan är klykan, en tvåde-
lad kvist från en buske, helst vide. Den kan 

hållas av båda händerna fast tryckt till båda 
sidorna av kroppen eller den kan hållas fast 
tryckt till insidorna av knäna. Över vat-
tenåder slår den nedåt, i vissa fall även up-
påt. Många andra arter av slagruta har man 
också använt, men äro ofta endast experi-
ment och kuriositeter utan större värde än 
den vanliga slagrutan. Den fysikaliska och 
teoretiska förklaringen över slagrutan aoch 
strålningen lämnas här åsido med hänvis-
ningar över litteratur.

Fortsättning i nästa nummer: Pendeln

              Örtagubben grundades 1930 
av den legendariske örtpionjären Har-
ry Blom. Han började med att sälja 
örter på postorder, vilket på den tiden 
ansågs vara ett mycket djärvt och 
modernt tilltag. Det gick bra, men det 
skulle ändå dröja ända till 1964 innan 
Harry Blom öppnade sin första butik, 
Bloms Örtabod, på Luntmakargatan 
90. Nu utökades sortimentet med ho-
meopatmedel, ännu ett djärvt grepp 
från Harrys sida. Verksamheten växte 
ytterligare, och Örtagubben flyttades 
1974 till nuvarande adress, Oden-
gatan 37, och är idag en av Sveriges 
absolut äldsta och mest välkända 
hälsokostbutiker. 13 december 2010 
öppnade Örtagubben en ny butik vid 
Östermalmstorg på Nybrogatan 41. 
Örtagubben drivs fortfarande i Harry 
Bloms anda, trots att mästaren själv 
gick ur tiden 1983.
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Nya kunskaper har givit högfrekven-
steknikern Ewald Kalteiss anledningen att 
förändra Bovisskalan för att därmed anpas-
sa den till det andliga, själsliga och gudom-
liga energiområdet.

Ungefär sedan Blanch Merz död ökade 
Bovisenheterna drastiskt och snabbare från 
år till år särskilt på geomantisk högenerget-
iska platser till högre och högre värden.
På orter med gudomliga energier till det 
o-måttliga. Ju mer ju bättre? Kvantitet till 
varje pris?

Tittar vi först lite närmare på mängdförhål-
landet, så dyker frågan upp: 
Finns det en ökning av gudomligt? Exis-
terar det en ”mängd” Gud?
Om vi besvarar denna fråga med JA kom-
mer nästa fråga: Finns det en stegring av 
Gud eller kommer någonting över/före 
Gud? Dyker det upp ett NEJ på denna frå-
ga, varför ökade då de detekterade värdena 
till det omåttliga? 
Ofta är mindre mer! Kvalitet före Kvan-
titet. När allt som är högre än 18000 BE 
redan anses vara gudomligt, vad är det då 
för värde med att detektera värden långt 
över 18000 BE?

Nästa punkt att titta närmare på är att ut-
forska hur det ser ut med de hittade värde-
na.
Ljusvågorna inom det synliga området 
visar sig som regnbågens färger. 

Enligt André Bovis, en järnvaruhandlare 
från Nizza, som utvecklade den efter hon-
om utvecklade pendlingsmetoden är ett vin 
mera nyttigt ju mer dess avstrålning ligger 
inom det röda området. Han överförde sin 
upptäckt till sin skala genom att säga; ju 
närmare till de röda ju bättre – ju närmare 
till det violetta ju sämre. 

På det kroppsliga området ett känt och 
accepterat sammanhang. Röd var alltid 
färgen för kroppslig styrka och ett uttryck 

för materiell tillvaro. Det röda ljusets spe-
kralområde är långvågigt, det violetta kort-
vågigare.

Sedan Blanch Merz överfördes detta sys-
tem till spirituella, andliga och själsliga 
fenomen.  Därmed gjordes försöket inom 
geomantin att inordna de helande, heliga 
och gudomliga energierna i Bovisskalans 
materiella logik. Därvid glömde man dock 
att det gäller helt andra lagar inom den 
andliga-spirituella världen.

Jämför vi nu Chakra- och Aura-systemet 
med ljusets spektralfärger. Färgen blå och 
violett var under alla tider alltid färgerna 
för det högandliga, själsliga och gudomliga 
systemet. Chakrafärgerna visar sig exakt 
som ljusspektrumet dvs. regnbågens färger: 
Röd för baschakrat, orange för bukchakrat, 
gul för solarplexus, grön för hjärtchakrat, 
turkos/ljusblå för halschakrat, blå för 
pannchakrat och violett för kronchakrat.
Röd visar vägen till materien och violett till 
spiritualiteten.

Återgår vi nu till metoden att
Detektera  Bovisenhetern (BE) med hjälp 
av Biometern (Bovisskalan).
Vid testningen av vitaliteten (materiell-
kroppslig) är det en mental, men våglän-
gds-bestämmande metod. Bovisenheterna 
likställs alltid med Ångström ( = 1nm). 

Därför är det värdefullt att intressera sig för 
ljuset, dess synliga såväl som osynliga om-
råden och förstå denna kunskap.

Höga Bovis-enheter suggererar hittills 
även till hög energi. Lägger man däremot 
våglängden till grund så blir energiinnehål-
let mindre vid större våglängd (mindre 
frekvens).
Det visar sig när låga BE-enheter anges.
Exempel:
2000 BE = 200 nm betyder energetiskt 

6,7 eV, 10000 BE = enbart 1,3 eV.
6500 BE ( 2 eV) är det värdet på den mate-
riella-kroppsliga skalan som skulle behöva    
uppnås och helst överskridas. (Skala 1 på 
den nedre delen).
Indikerar man med den av Blanch Merz 
visade tekniken mer än 10000 BE genom 
upprepade försök så betyder det att det en-
ergetiska värdet är svagare. Den övre skalan 
(skala 2) infördes för att kunna avläsa det 
verkliga värdet. 
Skala 2 skall uteslutande användas för det 
andligt-själsliga området.
Blanche Merz nämnde en gång: allt som 
ligger över 18000 BE är gudomligt. Där-
för är det meningslöst att pendla ut högre 
värden!

Detekteringsarbetet
Objektet (tex. materialprov) läggs på vän-
stra sidan av skalan. Starta med att känna 
in materialprovet. Fortsätt sedan med 
frågeställningen – hur många BE-enheter 
har detta objekt? Pendla nu startandes från 
0 med 45 graders vinkel över skala 1 tills 
pendeln ändrar riktning och pendlar rät-
vinkligt över skalan. 
Fortsätter pendlingsrörelsen över 
10000-märket utan att ändra sin riktning 
följer du nu den övre skalan 2 tillbaka till 
vänster tills pendeln svänger rätvinkligt 
över skalan.
Från 13000 BE börjar nu det spirituella 
området.

Nu är det möjligt att dela de materiella 
principerna klart och tydligt från dom and-
liga, själsliga och även de gudomliga om-
rådena.

Författare:
Ewald Kalteiss och Hartmut Lüdeling
Radiesthesieverein Deutschland e.V.
Översättning: Rolf Heinemann 

Skala 1: Materiell, kroppsligt

För att bättre förstå följande artikel om Bovisskalan och användningen i slagrutesammanhang bör du läsa tidningen SLAGRUTAN nr 31 sida 8 och 
9 vad som har skrivits om  ”ett annorlunda mätsystem i Tyskland”. Du hittar artikeln på vår hemsida under www.slagruta.org på sidan Tidningen, 
längst ner står det klicka här!!

BOVIS enheter – nya kunskaper
Gudomlig – gudomligare – gudomligast ?? Översättning 

Rolf Heinemann

Skala 2: Andligt, själsligt  
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Ordförande Rolf Heinemann tillsammans med 
arrangerande Arvika-föreningens Marika Jako-
bsson och Berth Lindström.

I samarbete med Arvika Slagruteförening 
genomfördes konvent som traditionen 
bjuder under Kristi Himmelfärds Helg. I 
år kunde dessutom förbundet fira 30-årsju-
bileum. Konventet samlade 100-talet del-
tagare samt ytterligare ett 10-tal medver-
kande föreläsare och kursledare.

Arrangörsgruppen hade satsat på flera lo-
kala medverkande i första hand samt några 
föreläsare som ofta gästar Arvikaförenin-
gen. Det blev ett blandat program med 
många utflykter, då två av de lokala med-
lemmarna är busschaufförer med tillgång 
till buss: ett flyttblock i Värmskog med 
intressant ursprung och kraftiga energier, 
ett besök i en gammal institutionsbyggnad 
med nära hundraårig historia och många 
livsöden, utflykt till Gillberga kyrka och 
kungshögen i Högsäter, en grupp besökte 
Rackstamuséet och fick historien om den 
kända konstnärskolonin.

Slagruta, pekare, pendel och H3-antenn 
ingick i många kurspass. Ett 15-tal in-
tresserade och nyfikna hade sökt sig ut till 
konventet under allmänhetens prova-på-
pass. En blandning av stillasittande teori-
pass med praktiska övningar eller rörelse 
genom t ex medeltida cirkeldanser. 

Förbundets 30-årsjubiléum uppmärksam-
mades bl a på lördagsaftonen då konvent-
deltagarna serverades under en sittande 
3-rätters supé.

Under lördagkvällen medverkade Maori-
prinsessan Erena Rhöse med en ceremoni 

SSF konvent i Sandvikengården i Värmland  17–20 maj 2012
ute vid vattnet, som knöt samman och 
fullföljde det som ett tidigare höstkonvent 
och en helgkurs i Arvikaföreningen arbetat 
med tillsammans med henne. Efter den 
ceremonin var det tänkt att vi alla skulle gå 
in i kyrksalen och dansa tillsammans med 
Erena och en grupp musiker från Italien, 

uppkopplade via dator och stor-
bild. Det gick inte att få någon 
kontakt med vännerna i Italien 
och Erena genomförde istäl-
let en ceremoni för att förenin-
gens ajournerade årsmöte skulle 
avslutas på ett bra sätt med 
goda beslut för föreningen un-
der nattplenat. Alla deltagarna 
engagerades med den lokala 
styrelsen och förbundstyrelsen i 
cirkelns mitt till slut.
(Dagen därpå fick Erena förklar-
ingen till varför det inte gick att få 
kontakt med Italien – det pågick 

en jordbävning just på den orten vännerna 
bodde. När marken slutat skaka och reg-
net upphört fram på morgonsidan visade 
sig en mycket stark regnbåge på himmelen 
mot norr, vilket de aldrig upplevt tidigare, 
men de tog som en hälsning att vi tänkte 
på dem.) 

Fortsättningen av årsmötet gick bra och 
mötet avslutades strax efter midnatt. Det 
var organisationsförslag och förslag till än-
dringar i stadgarna som engagerade många 
talare. Organisationsförslaget gick igenom 
med mindre justeringar, men stadge-
förslaget återremitterades tillsammans med 
en rad synpunkter för att behandlas på 
kommande årsmöte.

Av de 25 olika programpunkterna är det 
svårt att beskriva alla, bilderna får tala för 
vad som försiggick. Några programpunkter 
med nya färska frågor var bl.a. Rolf Heine-
manns redogörelse för hur currylinjer kan 
påverkas av kultplatser, magiska vattenå-
derenergier och jordbundna själar, samt 
hur man kan detektera dessa energier. Han 
redogjorde för sitt eget praktiska detekti-
varbete runt Örebro och de resultat som 
uppnåtts.

Ingrid Krianon redogjorde för den mång-
dimensionella människans energiflöde i 
den nya tiden och menade att det sker en 
starkt ökande aktivitet i människors aura 
(individuellt och kollektivt) där alla system 
nu samverkar på ett milt men ändå burdust 
sätt. Vad sker när det ”stora kvantsprånget” 
accelererar den inre processen och omvand-
lar de yttre skikten i auran. Ingrid ritade 
och berättade om vad hon lagt märke till.

Söndagens föredrag hölls av Ola Aniel 
Pettersson som, förutom föredrag om kal-
endersystemen, också berättade om sina 
möten med några av ”The Elders” från 
Maya-folket och han betonade att förutsä-
gelsen om världens undergång den 21:a 
december 2012 är i vart fall inte av maya-
folkets ursprung, utan det är västerländska 
forskare och ”experter” som räknat fram 
detta datum.

Vid avslutningen av konventet vädjade den 
omvalde ordföranden Rolf Heinemann att 
lokala medlemmar, även om de saknar en 
organiserad förening samlas och inbjuder 
till höstmöte eller konvent. 

Nästa konvent borde ligga i Södra Sverige.

Berit Engqvist

Öppnandet av Svenska Slagruteförbudets Konvent 2012 i 
Sandvikengården

För första gången kunde SSF och årets 
arrangör, Arvika slagruteförening, hälsa 
välkommen till ett Konvent i Värmland, 
till Sandvikengården i Edane.

Drygt hundra medlemmar hade hörs-
ammat inbjudan, från Luleå i norr till 
Simrishamn och Tomelilla i söder samt 

några medlemmar från vårt grannland 
Norge. 
Utöver medlemmarna deltog även 
föreläsare och övriga medverkande.

Av deltagarna var ca 30 nya som med-
lemmar och ytterligare några till med på 
Konvent för första gången. 

Varmt välkomna! 

Hoppas ni som jag hade trevliga och 
lärorika dagar och gärna återkommer 
till nästa års Konvent.

Anita – SSFs medlemsregister
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Eva är en mycket färgstark person som 
skapar en nästan magisk atmosfär med sin 
utstrålning och positiva energi. 
Hon berättade om hur hon använder olika 
symboler i sitt skapande. Konstverken är 
stickade plagg, underbara klänningar och 
tröjor.

Flera av plaggen berättade en histo-
ria, andra var plagg som fungerat som 
lyckobärare/talismaner under olika resor 
som Eva gjort. I dessa plagg stickade hon 
in olika mönster och figurer som alla hade 
en speciell betydelse, t.ex. fjädrar för att fly-
gresan skulle gå lätt och stjärnor och solar 

Kreativa, personliga symboler med Eva Uppwall

Agne Olausson till vänster instruerar nyfikna nybörjare.

Intryck - SSF Konvent 2012

Marja Stråt fick hoppa in med kort varsel i kursen “Tankens 
kraft”.

för att nära och kära skulle vara med under 
resan. Olika färger förstärkte symbolerna; 
vitt för det rena, guld för ekonomi o.s.v.

Jag var helt uppslukad av Evas berättelser 
och det började genast klia i fingrarna efter 
att få skapa egna symboler.  Anna M

I foajén hade 
konstnären och 
tillika medlem-
men i Arvika 
Slagruteförening 
Petra Svedberg 
ställt ut ett antal 
av sina uppskat-
tade konstverk.

Under lördagkvällen 
medverkade Maori-
prinsessan Erena 
Rhöse med en cere-
moni ute vid vattnet, 
som knöt samman och 
fullföljde det som ett 
tidigare höstkonvent 
och en helgkurs i Ar-
vikaföreningen arbetat 
med tillsammans med 
henne.
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prinsessa var årets höjdare för min del, men 
det är egentligen fel att framhålla ett enda 
inslag i alla aktiviteter eftersom det måste 
bli en subjektiv och partisk bedömning. 
Allt var intressant och bra och det var svårt 
att prioritera bland allt som arrades sam-
tidigt. 

Nu har vi gett varandra en inspirationskick 
igen som vi får leva på till nästa års konvent, 
och grupper 
av slagrutein-
t r e s s e r a d e 
samlas också 
hemmavid då 
och då un-
der övriga 
året. Man lär 
mycket av 
varann och 
får också nya 
idéer när man 
träffas. 

sök efter vatten. Arne Groth och många 
andra påhittiga och nyfikna rutgängare har 
utvecklat tekniker och metoder som är så 
detaljerade och komplicerade så att en enda 
människa knappast kan hålla allt det kun-
nandet i huvudet utan måste specialisera 
sig på någon nisch för att inte bli alltför 
splittrad. 

Det är också en mycket generös, til-
låtande och stödjande attityd och stämning 
på våra samlingar, och det gör att man kan 
dryfta idéer och frågeställningar där som 
de flesta nog håller tyst om i andra sam-
manhang. Människan är ett flockdjur, och 
grupptrycket är starkt överallt så man får 
välja rätt miljö och grupp för att inte bli 
angripen för opassande tankeverksamhet. 

Kurserna och föredragen handlade om 
mycket mer än bara slagrutekonsten, och 
det är intressant att angränsande ämnen 
också bereds plats på konventen. En vat-
tenceremoni med en gulligt fnittrig Maori-

De årliga samlingarna är alltid intressan-
ta, och årets konvent i Edane, Brunskog i 
Värmland var inget undantag. Fyra dagar 
bland slagruteintresserade är enormt in-
spirerande men samtidigt också krävande, 
och det tar lång tid att smälta alla intryck 
och impulser. Jag är klart imponerad av ar-
rangörsgruppens prestationer. Det kan inte 
vara lätt att ro ett så stort arrangemang i 
land med en massa föredrag, övningar, 
kurser och utflykter, men allt flöt på som 
planerat. 

Dessutom var käket kalasbra, vilket inte 
alltid är fallet på kursgårdar. 
Konventet hölls på Sandvikengården som 
drivs i kyrklig regi och därför tyvärr inte är 
en neutral plats, men bortsett från det kän-
des det bra där. . En religiöst neutral kurs-
gård/campingplats vore att föredra. 

Kyrkan, som flera aktiviteter hölls i, var 
dessutom en hemskt sövande plats där 
luften snabbt blev dålig. 

Slagrutekonsten har vuxit ut enormt från 
den tid då den egentligen bara omfattade 

Fler intryck från Konvent 2012 i Värmland Anders 
Brundell

Thord Neumuller ringde mig en dag med 
en idé. Att våra intuitiva sökmetoder 
fungerar vet ju vi läsare av denna tidskrift. 
Varför dom fungerar vet vi inte (åtminstone 
inte jag).  Av Slagrutans allt för många ick-
eläsare, finns det många som accepterar, åt-
minstone att det går att leta reda på vatten  
och de lyssnar inresserat även till annat. Så 
finns det ju en del utbildade, men inte för 
den skull kanske bildade, som konstaterar 
att det går inte för det kan inte fungera.

Att det fungerar vet vi ju och det  visar 
ju flera undersökningar runt om världen. 
Tyvärr har vi ju få tekniska hjälpmedel 
som kan hjälpa oss att mäta elektriskt eller 
magnetiskt. En felinställd radiomottagare 
ändrar ljud i bruset när den förs över en en-
ergi men det är ju ingen mätning utan bara 
en indikering.

Påverkar vi omedvetet våra utslag med pe-
kare, pendel, slagruta, eller vad vi nu använ-
der? Det vet vi ju aldrig riktigt.

Thord kom med idén att vi kan ju använda  

en EEG apparat som mäter hjärnaktiv-
iteten. Utrusta personer, mer eller mindra 
känt känsliga, bind för ögon och öron. Se-
dan kan vi köra dem i rullstol fram över ti-
digare utmärkta jordenenergier eller andra 
energier och se om det påverkar hjärnak-
tiviteten. 
Det måste ju bli  neutralt eftersom försök-
spersonerna inte vet någonting om var de 
transporteras. 
Kanske kan vi få fram var i hjärnan ”känsel-
centret” sitter. 
Kanske kan hjärnaktiviteten ge en indika-
tion på  kraften eller styrkan i energin.

EEG är en förkortning av Elektroencefalografi

Det stora problemet är kanske: Hur mån-
ga av våra medlemmar har tillgång till en 
EEG-apparat. 

Kanske ett forskningsobjekt för Lunds 
universitet. 

Det är väl bland annat sådant här som 
Thorsens donation skall användas till?

Har Du en EEG-apparat eller tillgång till 
en så hör av Dig.

Agne

Har du en EEG-
apparat eller till-
gång till en?
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Labyrinten, fortsättning från förra numret

Fredsmeddelande från Plejaderna
Bok av Helena Öhrström
Härstammar vi från Plejaderna? Det är det många som tror... 
Helena Öhrström tar emot telepatiska budskap från Plejadborna,
för att förmedla dem vidare till oss människor och hjälpa oss
in i den ”nya tiden”.

Det första meddelandet kom till henne hösten 2009,
sedan dess har de bara fortsatt att komma.
De meddelandena som hon får innehåller detaljrik information
om vad vi ska göra för att skapa fred och harmoni
med oss själva och med jorden.

Helena Öhrström sammanför Plejadbornas meddelanden med
sin egen intressanta livshistoria.
Tillsammans bildar detta en rik väv av ord, känslor och symboler.
Det gör det till en givande bok om en viktig Inre Freds resa!

Helena Öhrström är lärare i Energimedicin. 
Har arbetat i många år som andligt medium.
Brinner för att medverka och höja medvetenheten
för fred och kärlek till människor, djur och jorden.

Lotte Mjöberg
Förlagsredaktör  
 Beställ boken på adlibris.se
     www.avalonskolan.se

ANNONS

Inget annat land har så många stenlaby-
rinter, trojaborgar som Sverige. Det finns 
ungefär 300 labyrinter registrerade.
De flesta ligger i allmänhet på gamla kult-
platser. gravfält och vid kyrkor.

En bild av livmodern
Elisabeth Svalin säger i sin bok “Den gröna 
labyrinten” att man tytt labyrinters gångar 
som en bild av solens gång. Att Moder 
Jord jagit skepnad som laybyrint med ett 
jungfruligt centrum. Labyrinten har varit 
bilden av jordens innandöme, en livmoder 
där Ariadnes tråd i själva verket är navel-

strängen, livet och döden, återuppståndelse 
och odödlighet, det undermedvetna och 
livet outgrundlighet.

Över tiden har tre olika system av laby-
rinter kunnat urskiljas. Dessa variationer 
tycks ha haft olika rituell betydelse.

Den klassiska labyrinten med ett kors i 
mitten finns i de flesta kulturer. Den äld-
sta ristad i berget finns på Sardinien i en 
grotta.

Labyrinten tycks också finnas väl bevarad 
som symbol hos ursprungsbefolkningen i 
Amerika. Man har funnit hällsristningar 
från 1300-talet på Hopi-indianernas reser-

vat. Hopifolket beskriver labyrinten som en 
uppenbarelsesymbol och talar om den som 
ett uttryck för födelse och skapelseproces-
sen.

Labyrinth - pathway to meditation and heal-
ing, Helen Raphael Sands (Gaia Books 
2000)

Den gröna labyrinten, Elisabeth Svalin 
(ICA boförlag, 1999)

Hemsidor:
www.labyrinthos.net
www.mazemaker.com
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Jordstrålning och Currylinjer
Ett elektromagnetiskt fenomen

av Hans Giertz
Fortsättning från Slagrutan nr 65

9 Slutsatser

Min första slutsats är att de currylinjer 
vi mäter med pekare eller pendel är ett 
elektromagnetiskt fält. 

Jag har visat att ett elektromagne-
tiskt fält ger upphov till exakt samma 
fenomen som curryfältet. 

Jag har visat att om jag kombinerar 
ett elektromagnetiskt fält med ett curry-
fält så får jag exakt samma interferens-
mönster som från två curryfält eller två 
elektromagnetiska fält. 

Jag har visat att om jag adderar ett 
elektromagnetiskt fält med ett curryfält 
i motsatt fas så släcker dom ut varandra. 

Jag har visat att jag kan släcka ut ett 
curryfält såväl som ett elektromagne-
tiskt fält med en elektrisk kortslutning. 

Dessutom har jag visat att interfer-
ensmönstrets storlek är proportionellt 
mot massan. 

Jag har även visat att curryfältet ge-
nererar en elektrisk likström i en ledare 
på exakt samma sätt som ett elektro-
magnetiskt fält generar ström i en le-
dare. (Helt enligt fysikens lagar.) 

Min andra slutsats är att currylinjerna 
är ett kvasistationärt fält, d.v.s. långsamt 
varierande statiskt fält. Vid ett antal 

mätningar adderar jag ett statiskt elektro-
magnetiskt fält till curryfältet. Om cur-
ryfältet inte var statiskt skulle jag få helt 
andra resultat. 

Mätningen i 3.4 visar dessutom att curry-
fältet byter fas varje 3.5 minut. Mätningen 
3.5 visar tydligt att det inte är ett växel-
strömsfält för i så fall skulle kondensatorn 
fungerat som en kontinuerlig kortslutning. 

Min tredje slutsats är att currylinjerna inte 
uppstår genom någon direkt påverkan från 
sol, måne eller planeter som många anser. 
Currylinjerna har, åtminstone under tre tu-
sen år, legat på exakt samma ställe. Jorden 
rör sig i förhållande till övriga himlakrop-
par dock utan att detta påverkar currylin-
jernas läge. Indirekt påverkan från exem-
pelvis solen vill jag inte utesluta. 

Min fjärde slutsats är att fältet från ett cur-
rykors påverkar skogen och att ett träd som 
växer i ett currykors mår mycket dåligt. 
Mängden döende, felvuxna och, förvridna 
tallar, granar och björkar runt Uppsa Kulle/
Nyköping och Sjundasjön/Gnesta är frap-
perande. Dessa träd växer i currykors. Fris-
ka träd växer inte i currykors. 

Jag har visat att när ett föremål placeras 
i ett currykors så uppstår ett interfer-
ensmönster, dvs. det elektromagnetiska 
fältet växelverkar med föremålets mole-
kyler och elektroner. 
Trädets celler utsätts följaktligen för en 
kontinuerlig störning som i sin tur ska-
dar cellerna. 
På samma sätts utsätts en människas 
celler och vävnad för en kontinuerlig 
störning om hon har sin arbetsplats 
eller säng i ett currykors. Cellerna och 
vävnaden skadas och hon får cancer om 
störningen pågår tillräckligt länge. 

Hans Giertz

E-mail: fredrikgiertz@hotmail.com
Leksandsv 23, 125 67 Bromma
Tel 070-3717563 eller 08-254136

Copyright (c) 2004 Hans Giertz 

Vad tyckte du om den här artikeln? Har 
du frågor eller kommentarer? 

Känner du till fler bra artiklar som 
borde publiceras här? 

Du kanske själv har skrivit en artikel? 
Kontakta redaktören.

Inbjudan till höstmöte 14 – 16 september 2012

Preliminärt program

Fredag 19.00  Föreläsning med arkeolog 
Maria Lannerbro Norell

Lördagen ägnar vi åt gravfältet. Avbrott för 
fika och lunch.

Lördagskvällen utbyter vi erfarenheter av 
dagen. Här finns tid för diskussioner och 
socialt umgänge.

Söndag förmiddag blir en överraskning 
(det betyder att den inte är färdigplanerad 
ännu) 
Efter lunch avslutar vi och åker hemåt.

Helgen tillbringar på Sollerön i Siljan 
där vi i huvudsak kommer att utforska 
vikingagravfältet. 
En arkeolog från Dalarnas museum 
kommer att berätta om gravfältet och 
de utgrävningar som gjorts

Vi bor på Åsengården där inkvartering 
sker i stugor utrustade med dubbelrum 
och flerbäddsrum. Inkvartering sker 
efter principen ”först till kvarn”. 

Om du vill ha din husvagn med dig, 
så är det inget problem. Platser med el 
finns.

Kostnaden för en intressant och givande 
helg i Dalarna är Sek 1600.

Sista anmälnings och betalningsdag är 
den 30 juli.  

För mer information och anmälan kon-
takta Anna, 
e-post: anna.munksgaard@slagruta.org
telefon: 070 200 9059

Mer information om Åsengården hittar 
du här:
www.asengarden.se
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Invitasjon til NORDISK KVISTGJENGERMØTE

Fredag – Søndag, 10 til 12 august på Skjeberg Folkehøyskole, 
Oldtidsveien 35A  1747 Skjeberg (nært Fredrikstad)

Tema: Nye energisystemer – andre/nye sammenhenger?

Nybegynnerkurs, åpent for alle.

Traumeavtrykk i auraen, hvordan finne dem, hvordan ser de ut, og hvordan behandle dem. Hvordan finne årsaken. Ved Peter An-
neflod.

Energetisk overføring av sykdom. Ved Are Thoresen, med utgangspunkt i erfaring med dyr og eiere.
«Se» energier ved å kjenne på endringer i pulsen vår. Oppfriskning av teknikken,  Are Thoresen

Hovedtema på samlingen:
Nye erfaringer med jordstråler, men også ny vurdering av etablerte erfaringer. og hvorfor det er nødvendig å se på nye forklar-
ingsmodeller. Erfaringer og målinger vi gjør stemmer dårlig med forestillingen om at rutenettene er jordomspennende nett som 
kommer opp av, eller ned til, jorden.

Rutenett som legger seg rundt mennesker og dyr, og rundt elektriske gjenstander. Hvordan de ligner på, og er forskjellige fra, våre 
vanlige rutenett. Spesielle egenskaper.

Hvordan vi som levende mennesker selv påvirker stråling, og om vi skal bli belastet av stråling.

Vi vil gå gjennom, og demonstrere en alternativ forklaringsmodell, som så langt stemmer mye bedre med målinger og observas-
joner. Vise at med denne forklaringen så er det enkelt å gi hjelp til naturen slik at rutenett og stråling ikke lenger trenger å være 
der.

Vi skal se på noen andre beslektede fenomen som er tatt fram og beskrevet av Marko Pogacnik.

Det vil bli fokusert på å gi alle anledning til å kjenne og måle på disse forholdene selv.
Ved Gaute Hadland og Are Thoresen.

Urter og medisinalvexter, ved Maud S. Mellerud. 

MERK: Torsdag kveld arrangerer «Alda forening for geomanti», foredrag av Marko Pogacnik et sted nærmere Oslo. Spesiell 
anledning. Mer info på hjemmesiden vår www.kvistgjenger.no 

Priser:
Fredag til Søndag, p. p. i dobbeltrom: kr. 1700.-, Fredag til Søndag, p. p. i enkeltrom: kr. 1900.-
Lørdag til Søndag, kr. 1350 p.p. i dobbeltrom og kr. 1450 p.p. i enkeltrom.
Opphold uten overnatting og frokost. kr.  1150.-

Påmelding sendes innen 15 juli. Til Brit Weisz,  briwe@c2i.net   tlf: (+47) 472 32 899 

Merk: Ved uteblivelse uten at beskjed er gitt innen en uke før, vil kostnader for overnatting og mat bli krevd inn. Med denne 
klausulen, så unnlater vi å ha påmeldingsgebyr.

Kjøreanvisning til Skjeberg folkehøyskole: 
Oldtidsveien, riksveg 110, krysser E6 mellom Sarpsborg og Halden i Østfold. Ta retning østover. Skjeberg er omtrent første 
større bebyggelse på venstre siden av riksveg 110 når en kjører østover fra E6.

Se vår nettside: www.kvistgjenger.no for mer og oppdatert informasjon og for innmeldingskjema.
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 vad gör våra systrar och bröder
            

Slagrutans redaktör rapporterar 

Utland

Introduktion
Utvecklingen av den traditionella veten-
skapen om den värld som omger oss 
definieras först och främst av hårdvara 
och vetenskaplig nivå hos en civilisation. 
Men den begränsar även möjligheter till 
kunskap om världen. Den potentiella 
förmågan hos en person gör det möjligt 
att nå bortom de begränsningar som det 
traditionella sättet att forska på innebär.
Men en mängd problem av varierande 
slag dyker fortlöpande upp och de nya 
problemen kräver omedelbara beslut. Ex-

istensen av ett brett spektrum av fält som 
visar sig i form av geometriska strukturer 
som den sortens rektangulära koordinat-
nät , typ E Hartmann, M Curry diago-
nalnät... dessa Fält som definieras genom 
intrång av uniforma jordskorpan, ihopkop-
plade med underjordiska vattenströmmar...
Förekomsten av otaliga fall av inverkan på 
vegetation, fauna och på personer ett an-
tal undermåligt studerade faktorer av vårt 
multidimensionella universum - som en-
träget involverar forskare i sökandet efter 

nya vägar, att besvara angelägna frågor 
om vår tid.

Det blir särskilt angeläget just nu när den 
maktstruktur som har planterats av mil-
jarder på jorden nu lämnas och en förän-
dring av ny, annorlunda och en mycket 
större influens på organismer och speci-
ellt på människor. En ökad kapacitet på 
detta område gör vår konferens än mer 
aktuell och tidsenlig.

Dr. of physics
A.Smirnov

Slagrutans redaktör som under 2012 är bo-
satt i Riga, tog bussen norrut från Lettland 
till grannlandet Estland och 4 mil utanför 
Tallinn till Kloogaranna för att närvara på  
Geopathic Society och Baltic Dowsers As-
sociation Conference 2012.

Det program och den agenda som damp 
ned i mail-boxen utlovade en intressant 
blandning, en mix av “traditionell veten-
skap” och ämnen vi slagrutegängare fun-
derar över, såsom Harmann-linjer, energier, 
pendlar och pekare mm. Och det visade 
sig att det var denna saliga blandning av 
som gjorde mig både inspirerad och smått 
avundsjuk på att dessa fysiker och vetens-
kapare vid bla. universitet i Ryssland Tysk-
land mfl. inte var det minsta främmande för 
att ta del av den mer traditionellt “oveten-
skapliga”  forskningen som görs med hjälp 
av slagruta, pendel eller pekare. Var är våra 
svenska institutioner, unga och gamla for-
skare vid universiteten? Det känns som om 
vi i Sverige helt enkelt är frånåkta, eller lite 

efterblivna på det här området. Men detta 
är ju endast redaktörens högst ovetenskap-
ligt subjektiva känsla förstås. 
Jag skall här försöka återge en del av dessa 
Baltiska dagar. Det var ibland näst intill 
omöjligt att hänga med, det var ju väldigt 
engagerade talare vilket medförde att de 
glömde bort tolken, så ett 3 minuter långt 
stycke på ryska tog tolken 17 sekunder att 
översätta och då förstod ju till och med jag 
att det saknades en hel del i den översättnin-
gen. Samtidigt var ljudet inte det bästa så 
där var det till att spetsa öronen. Och det 
var lite synd eftersom de flesta ämnena var 
högintressanta. 

Något som var alldeles utmärkt ordnat av 
arrangören, var att varje talare hade ca 30-
40 minuter på sig och de flesta talare var 
förberedda och höll ett lagom långt an-
förande som jag orkade följa. En nackdel 
dock att man bakade ihop två föredrag utan 
paus så då blev det lite för långt ändå.
Men något att fundera på för oss när vi har 
Konvent 2013 kanske?

Redaktören har efter bästa förmåga över-
satt från den engelska som i sin tur är en 
översättning från de ryska, lettiska, estniska, 
litauiska finska azerbadjanska ukrainska tys-
ka mfl språken. 

Forskare, PhD Mikko Ahonen, Uni-
versity of Tampere
Elektriker Lauri Sarja
Professor Osmo Hänninen, University 
of East Finland

Nyckelord: solstorm, sömnstörningar, 
sinnesförnimmelse, jordning, jonosfär

Hartmann-linjers föränderlighet och effekten av kopparnät
Mycket intressant och väl framfört av 
Mikko Ahonen. De demonstrerar och visar 
med sin forskning att Hartmann-linjer rör 
sig och tillfälligtvis även försvinner. Deras 
experiment är baserade på att testa män-

skliga reaktioner på olika platser samt att 
analysera  video-inspelningar.
De gör test med jordade kopparnät. När 
testobjektet är nära dessa kopparnät, ger 
pekarna inget utslag på tidigare befintliga 
energier.
Ett mycket intressant experiment görs på 
två olika platser, med ett avstånd på flera 
hundra kilometer. En pojke på 12 år som 
är duktig med pekare är ovetandes om den 
andre 70-årige mannen 400 km därifrån 
som är lika ovetande om pojken. De går 
långsamt längs en 5 meters testlinje med 
pekare av koppar, de filmas på varsitt håll 

och det visar sig att de båda får utslag på 
samma ställe. De båda var utvalda för att de 
var extremt känsliga individer. 
Första experimentet gjordes på tidigare 
uppmätta Hartmannlinjer.
Andra experimentet gjordes när dessa lin-
jer var försvunna och pekarna gav inget ut-
slag.
Tredje experimentet gjordes med Hart-
mann-linjerna på plats. Båda testobjek-
ten gick på varsitt håll nära kopparnätet 
och ingen av pekarna gav utslag. Så kop-
parnätet tog alltså bort pekarnas/testper-
sonernas reaktion.
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Herrarna på bilden till höger hade mycket 
gemensamt, främst deras liknande teorier 
och praktisk erfarehet av hur dåligt vi män-
niskor mår av att inte vara “jordade”. Vi 
mår dåligt och blir sjuka av elektromagne-
tiska energier helt enkelt.

Mannen till höger är Tarmo Koppel från 
Estland och till vänster Roy Riggs från 
Brighton U.K. Jag kommer att återkomma 
med en mer utförlig översättning av Roys 
föreläsning så här kommer en kort sum-
mering:
Tre av Jordens Naturliga Fält och deras In-
fluens på Organismer heter föredraget.

Geobiologi kan användbart beskrivas som 
vetenskapen om specifika platser och sjuk-
dom.

Traditionellt skadliga energier som 
härstammar från geologiska källor såsom 
underjordströmmar, geologiska defekter, 
Curry/Hartmann rutnät etc. var grun-
den för att med intuitiva metoder, pekare/

pendel/slagruta (övers. använ-
der engelskans ord dowsing i 
fortsättningen) för att bestämma 
om sådana skadliga energier ex-
isterade (vanligtvis en lokal bos-
tad) och i vilken utsträckning 
energier kunde neutraliseras eller 
oskadliggöras genom att flytta 
klientens säng bort från dessa så 
kallade geopatiska zoner. 
På senare tid, särskilt med det 
angrepp från de av människor 
skapade elektromagnetiska en-
ergier från hushållsapparater, 
mobilmaster, WI-FI och DECT 
trådlösa sändare, måste Geobi-
ologisten/dowsern bli än mer 
vetenskapligt medveten och ut-
veckla nya färdigheter och strat-
egier för att kunna mäta dessa 
som invaderar vår personliga 
plats.
Läs mer på Roys hemsida, www.
royriggs.co.uk eller vänta på Sla-
grutan nr 67.

Vad muttrar dessa muntra gossar om, månntro?
Två gossar som aldrig slutar diskutera och filosofera. Här sitter de på 
bussen på väg hem när Pat Toms från Glasgow Scotland till höger säger 
till Horst Grunfelder från Dr Hartmanns dowsing association, att det 
är viktigt att ha samma sorts instrument när man undersöker och jäm-
för resultat. Ja vad använder du frågar Horst? En pendel som ser ut så 
här säger Pat och visar upp en mutter som hänger i ett snöre. Jaså, säger 
Horst och plockar upp sin pendel som består av en mutter i ett snöre, 
exakt samma storlek på muttern dessutom och båda införskaffade i 
England - vid olika tidpunkter av en tysk och en skotte !!!

Pat Toms höll ett föredrag med titeln Ett levande fenomen - intuitiv 
association med eteriska syften i landskap skapade med uråldrig och 
traditionellt byggd form. Återkommer om detta i senare nummer.

På bilden till vänster tes-
tar Mikko från Finland en 
elektrisk apparat som mäter 
energifält. Horst försöker 
hjälpa till men det krävs 
tydligen lite övning för att 
kunna hantera apparaten. 
Jag hade hoppats på en 
demonstration av denna 
mojäng men det kom aldrig 
någon sådan, och Mikko 
fick inte till det heller så 
länge jag var med.

Till höger våra svenska 
vänner Paul Holmberg och 
Rolf Kjellström som jor-
dar och laddar på sig nya 
krafter.

UtlandSolnedgång, på stranden i Kloogaranna
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   10-12 augusti  Nordiskt Slagrutemöte   Anmäl till briwe@c2i.net   tlf: (+47) 472 32 899

 14-16 september  Höstmöte Dalarna  Anmäl till anna.munksgaard@slagruta.org

 

 

Notiser

Månen kan beundras dessa datum under 2012

Kalender 2012

Fullmåne
Tisdag 3 juli
Torsdag 2 augusti
Söndag 9 september
Måndag 29 oktober
Onsdag 28 november
Fredag 28 december

Nymåne
Torsdag 19 juli
Fredag 17 augusti
Söndag 16 september
Måndag 15 oktober
Tisdag 13 november
Torsdag 13 december

Ha inte förutfattade meningar!

Jag pratar gärna energier och intuitiva 
sökmetoder. Det sprider budskapet och 
kan kanske ge någon ny medlem. 

Jag har pratat slagruta i båt på Titica-
casjön, i buss i Turkiet, på pensionat i 
Brasilien och många andra platser och 
tillfällen.

Häromkvällen satt jag vid grillglöden med 
en fridykarekurs på Hästekas i Bokenäs. 
Fridykare och intuitiva sökmetoder verkade 
inte höra samman i min hjärna. Någon, inte 
jag , började prata energi och därmed kom 
vi in på; en av deltagarna undersökte auror 
med hjälp av pekare, en annan hade letat 
mögel i hus med hjälp av pekare, en tredje 
var mycket intresserad av energier i allmän-

het och curry i synnerhet.  

Mögelletaren hade fått sina markeringar 
om mögel verifierade av mögelhund.

Har någon av Slagrutans läsare letat mö-
gel?

Agne

På väg hem från Baltic Conference i 
Estland stannar vi och rastar när den 
mäktige fågelspejaren Paul får syn på 
detta bo, första gången redaktören ser 
en livs levande, hemkörningen minns 
han inte för han var så liten då... ;-)



SLAGRUTAN 2012-2 NR 66          19

Slagrutan Tvärs 
www.slagrutantvars.se
Rolf Heinemann
Hälsogränd 25
702 28 Örebro.
Tel: 019-240796

JiS = Jordstrålningssällskapet i 
Stockholm
http//jis.adante.se
thordn@gmail.com
Thord Nilsson
Långsjövägen 2 B
135 54  Tyresö
Tel: 08-742 62 43

Dalarutan
http://dalarutan.forum24.se
dalarutan@slagruta.org
Anders Brundell

Slagruteföreningar i nära samarbete med SSF

Jordstrålningscentrum i Stockholm utbildar och erbjuder 
föredrag i intuitiva sökmetoder
Maila till: jc@vingar.se eller ring 08-510 110 25.

Agne Olausson finns på Västkusten och nås på agne@
olauson.eu, telefon 0523-66 25 92

SSFs ekonomi
Kerstin Nelander, kassör

Förbundets ekonomi kan betraktas som 
god. 
Resultatet 2011 blev ett överskott på 
22 000: - vilket ska jämnföras med det 
budgeterade underskottet – 55 000: -.  

Det är glädjande att medlemsantalet ser 
ut att öka. Det samt att styrelsen försök-
er hålla ner kostnaderna så mycket som 
möjligt gör att det förväntade resultatet 
för 2012 förväntas bli nära 0: -.

De största kostnaderna är tidningen 
Slagrutan, medlemsservice samt sty-
relsekostnader. 
Tidningen kostar ungefär 10 000: - per 
nummer vilket består av tryckkostnader, 
porto och kuvert.  Tidningen är viktig 
och vi vet att SSF har flera medlemmar 

tack vare en bra tidning – det är viktigt att 
upprätthålla kvalitén, både vad det gäller 
innehåll och tryck. 
När det gäller tryck anser styrelsen att det 
är väl investerade medel. När det gäller in-
nehåll – är det alla medlemmars ansvar att 
bidraga med inlägg, berättelser, upptäcker 
och sina erfarenheter. 

Kuvert och porto en stor kostnad, men 
samtidigt är medlemsservicen viktigt och 
det måste kosta. 

Styrelsekostnader är en annan relativt hög 
kostnad beroende på att det i styrelsen 
finns representanter från Sundsvall i norr 
till Ulricehamn i söder. Styrelsen träffas tre 
gånger per år, förutom på konventet, vilket 
innebär att reskostnaderna blir relativt 
höga.    
Att ha för mycket pengar i kassan ska inte 

vara ett mål, men en buffert mots-
varande 1 – 1,5 års medlemsavgifter kan 
vara bra och just nu har förbundet en 
bra likviditet.

Styrelsen beslöt 2011 att minska an-
talet banker från tre till två och dessu-
tom avsluta konton i lokala Sparbanker 
och i stället flytta kapitalet till en mer 
rikstäckande bank – Länsförsäkringar 
bank.  
Där har SSF nu flera olika räntebärande 
konton med ränta mellan 1,40 % - 3,35 
%. Nordea finns kvar i form av plusgirot.

Egons fond har per 31 december 2011 
ett kapital på 36 071: -.  Under året 
inkom 2 360: - till fonden och utbeta-
lades, efter ansökan,  5 950: - till Rolf 
Heinemann som bidrag till studier  i 
Tyskland. 

Egon

Maud S. vill tacka alla som har handlat 
litteratur till Bert Haaks minne på 
årets konvent i Värmland.

Försäljningen av böckerna uppgick till 
en summa av 1375 kronor, som nu blir 
ett fint tillskott till Egons fond.

2 tidigare försäljningar av Berts 
bibliotek har tillsammans givit 1700 
kronor. Också oavkortat till Egons 
fond.

Mellerud, juni 2012, 

Maud Strömbergson

Arvika Slagruteförening
Bert Lindström (ordförande)  
0768-175840
Epost: berra.mbsec.lindstrom@
hotmail.com 
Hemsida: http://arvikaslagrutan.
blogspot.com/

Egons fond 
är instiftad 
av Egon 
Pettersson 
för att främ-
ja forskning 
inom SSFs 
verksamhet-
sområde.
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Grunden för dowsing
När du ställer en fråga med intentionen 
att få ett svar genom ett utslag, en signal, 
så har ditt Hjärta (som jag förstår det en 
länk,  kontakt med  “det däruppe”) svaret 
och jobbar med ditt sinne och hjärna för att 
manipulera ditt nerv- och muskelsystem 
till att kunna använda muskler som kan ge 
ett definierbart utslag, ett svar på frågan. 

Jag har funnit att mitt Hjärta kan länka, 
“koppla upp sig” till Hjärtat hos en annan 
person, för att få all nödvändig information 
som krävs för att hela personen.
Du måste ha någon sorts länk till den 
berörda personen. Detta är grunden för 
Radiestesi.

Det är viktigt att känna till att du kan 
definiera dina egna utslag samt även ge 
dessa en speciell betydelse - och att du även 
kan ändra dessa betydelser från gång till 
annan, permanent eller temporärt.

Alla sådana här utslag och deras betydelse 
måste vara tydligt och exakt, samt vara ac-
cepterat av ditt Hjärta-Sinne-Hjärna team, 
och även demonstrerat så att den specifika 
aspekten hos det nerv- och muskelsystem 
som används är tydligt identifierat.

Nedan följer ett antal tekniker som jag har 
funnit användbara och pålitliga. De första 
tre är för JA/NEJ frågor, de andra två är för 
att kunna slutföra ett uppdrag och den sista 
är för att identifiera ett problem.

Detta är den viktigaste signalen, eftersom 
den verkar vara naturligt “inbyggd” i vårt 
system - därför kan den användas för att 
kontollera att alla utslag som du definierar 
(och deras betydelse) är acceptabelt och 
förstått av ditt Hjärta-Sinne-Hjärna team.
Det är väldigt enkelt; din kropp gungar 
framåt när utslaget är JA, bakåt när utslaget 
är NEJ. Som med de flesta utslag, ju större 
rörelse (sway) ju starkare betydelse. En liten 
gungning framåt kan tolkas som att du är 
på rätt spår, men att frågan behöver förfi-
nas. 
(Översättaren testar metoden för att kolla 
översättningen av sway som författaren an-
vänder. På frågan om lämplig översättning 
är gunga så åker kroppen framåt, gungar 
framåt alltså).

Auto-Kinesiology 
aka Body Dowsing John Living

Hur kan man förfina frågan?
Lyssna noga, och du kan höra en liten röst 
som ger en fingervisning - det kommer 
från ditt Hjärta. Du kan även höra en an-
nan röst som motsäger ditt Hjärta - den 
rösten kommer från ditt ego, som tror att 
det “kan allt”; detta måste ignoreras. For-
mulera nu om frågan med ledtråden du fick 
av ditt Hjärta, och få ett nytt utslag. Up-
prepa tills du är säker på att svaret är det 
bästa tillgängliga.

Tungans placering
Detta är metoden jag använder mest av 
alla - den är väldigt snabb och enkel samt 
uppmärksammas inte av andra personer. 
Idealiskt för medicinska utövare eller för 
möten.
Håll din tunga avslappnad i munnen, låt 
den inte vidröra gom eller gomsegel. Ställ 
en enkel JA/NEJ fråga, och innan du till 
och med slutfört frågan kommer din tunga 
att röra sig uppåt för JA eller nedåt för NEJ.

Tummen upp
Detta är ett väldigt definitiv utslag som inte 
lämnar plats för tvivel. Du kan faktiskt bör-
ja med en tumme nedåt. Håll ut den arm 
du är van att använda mest, med tummen 
i en rät vinkel mot din handflata, vilken är 
utsträckt och i linje med din underarm, rik-
tad bort från kroppen.
När du ställer frågan kommer din tumme 
att röra sig 90 grader mot centrum av din 
kropp för NEJ; 180 grader (pekandes up-
påt) för JA; eller mitt emellan om frågan 
inte kunde förstås (gör om frågan så den 
blir klar och tydlig, fråga sedan igen) eller 
om svaret inte är tillgängligt.

Svängande arm
Fråga “på vilken nivå för slutförande be-
finner sig detta aktuella uppdrag på?”. 
Placera nu din arm tvärs över kroppen till 
motsatta sidan. Den kommer att pendla 
tillbaks för att indikera procentandelen för 
slutförandet, 100% är en rörelse där armen 
sträcks ut bort från kroppen på dess vanliga 
sida.
Om det inte fungerar, föreslår jag att du 
kollar för att få besked om det finns en 
blockering eller ett motstånd. Om tiden 
inte är mogen, eller om en annan aspekt 
behöver övervinnas först. När 100% uppnås 
så kolla om någon annan aspekt behöver 
korrigeras.

Medveten panna
Föreställ dig att din panna är som has-
tighetsmätaren på en bil, eftersom du 
förmodligen är förtrogen med en sådan 
mätare. När du så frågar efter vilken nivå ett 
projekt befinner sig på innan det är slutfört, 
bli medveten om vart ditt medvetande (din 
uppmärksamhet) tar vägen på din panna.
Om det inte fungerar så gå tillbaks till 
stycket ovan och kolla ev blockering.

Identifiera problem
Intentionen här är att idenfiera typen (vi-
rus, bakterie, emotionell, mental, andlig 
osv.) eller ursprung (genetisk, orsak, tidi-
gare liv etc.) av problem. Du kan, såklart, 
använda denna metod för andra liknande 
omständigheter.
Den första metoden är att anvisa betydelser 
till fingrarna på ena handen, med inten-
tionen att fingret rycker till om en kontakt 
skapats.
Den andra metoden är att anvisa betydelser 
till kroppsdelar (tex vänster och höger hand, 
ovanför huvudet, vid halsen, magen etc
och att känna var din uppmärksamhet, 
medvetenhet, tar vägen.

För kontakt eller mer info om artikelför-
fattaren:

John Living, Executive Secretary,
The Holistic Intuition Society

Our main web page: http://www.in2it.ca

Toll Free Canada & USA : 1-866-369-
7464

Slagrutans redaktör fann denna artikel 
i det brittiska magasinet Dowsing 
Today och har fått artikelförfattarens 
tillstånd att översätta för Slagrutans 
räkning. Jag gillar inte att använda 
engelska ord när det finns svenska, men 
ordet dowsing och dowsers är ett enda 
ord istället för slagrutegängare eller 
pendel och pekare, ja ni fattar.


